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14 marca 2013 odbył się Gmin-
ny Konkurs Recytacji Poezji Pol-
skiej. W eliminacjach wzięło udział 
piętnastu uczestników ze szkół 
podstawowych z Wysina, Głodowa, 
Garczyna oraz Liniewa. Gminne eli-
minacje oficjalnie otworzył dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Wysinie pan 
Karol Ducher, który powitał za-
proszonych gości, jury, nauczycieli i 
uczniów.

Repertuar, z jakim występowali 
uczestnicy konkursu, był bardzo cie-
kawy. Złożyły się na niego zarówno 
wiersze, jak i fragmenty prozy. Ich 
tematyka okazała się bardzo różno-
rodna i bliska dzieciom. Przy ocenie 
recytacji brano pod uwagę dobór 
repertuaru, interpretację utworu, 

kulturę mowy i ogólny wyraz arty-
styczny.

Tegoroczne jury w składzie: 
Katarzyna Pałubicka – nauczyciel-
ka SP Wysin, Irena Bałachowska 
– kierownik Biblioteki w Wy-
sinie, Wanda Kwiatkowska 
– emerytowana nauczycielka, 
Weronika Navus‑Wysocka – po-
lonistka SP w Liniewie, było zachwy-
cone wysokim poziomem artystycz-
nym młodych recytatorów. Komisja 
przyznała 3 punktowane miejsca i 2 
wyróżnienia w obu przedziałach wie-
kowych. Jej werdykt przedstawia się 
następująco:
k ategor i a k l as i - iii

I miejsce – Martyna Holc ze 
Szkoły Podstawowej w Wysinie,

II miejsce – Igor Piwowarczyk 
ze Szkoły Podstawowej w Linie‑
wie,

III miejsce – Aleksandra 
Bielawska ze Szkoły Podstawo‑
wej w Głodowie,

wyróżnienie – Katarzyna 
Staroszczyk ze Szkoły Podsta‑
wowej w Liniewie, 

wyróżnienie – Wiktoria 
Wiecka ze Szkoły Podstawowej 
w Garczynie,
k ategor i a k l as iV-Vi
I miejsce – Wiktoria Golnau ze 

Szkoły Podstawowej w Wysinie,
II miejsce – Marika Dyks ze 

Szkoły Podstawowej w Liniewie,
III miejsce – Marta Bielawska 

ze Szkoły Podstawowej w Gło‑
dowie,

wyróżnienie – Tomasz 
Wojewski ze Szkoły Podstawo‑
wej w Liniewie, 

wyróżnienie – Nikolina 
Wróblewska ze Szkoły Podsta‑
wowej w Wysinie,

Uczniowie naszej szkoły: Marika 
Dyks oraz Igor Piwowarczyk za-
kwalifikowali się do udziału w elimi-
nacjach powiatowych i zaprezentują 
swoje umiejętności recytatorskie w 
Kościerzynie(do tych eliminacji za-
kwalifikowali się także zdobywcy 
pierwszych miejsc: Martyna Holc 
z Wysina i Wiktoria Golnau, rów-
nież z Wysina. Redakcja).

Korespondencja  
z Zespołu Oświatowego  

w Liniewie

P i Ę k n e  S Ł o W o 
PiĘk nA R ecY tAcJA

  Uczeń klasy 6 ze Szkoły Pod-

stawowej w Liniewie, Tomek 

Wojewski został laureatem kon‑

kursu matematycznego dla 

uczniów szkół podstawowych 

województwa pomorskiego. Na 

uwagę zasługuje fakt, że Tomek za-

kwalifikował się do etapu wojewódz-

kiego jako jedyny uczeń z powiatu 

kościerskiego. Do etapu wojewódz-

kiego przystąpiło 50 uczniów, którzy 

osiągnęli najlepsze wyniki w kon-

kursach rejonowych (w tym głównie 

z dużych ośrodków miejskich). W 

finale wojewódzkim uczniowie mieli 

do rozwiązania 10 zadań, za które 

mogli otrzymać maksymalnie  25 

punktów. Tomek osiągając 20 pkt.

(tj. 80% możliwych do zdobycia) 

uzyskał tytuł laureata. Gratuluje-

my!!! 

tomek Wojewsk i
l a u r e a t e m  w o j e w ó d z k i m



W naszej Gminie Ochotnicza Straż 
Pożarna jest bardzo potrzebna i po-
pularna. Cztery jednostki, mnóstwo 
druhów i ogrom zadań, z których wy-
wiązuje się wzorowo. Te zadania to 
nie tylko podstawowe dla OSP szko-
lenie i udział w akcjach z ogniem w 
roli głównej – to także ratownictwo, 
dbałość o sprzęt i bazę, organizacja 
imprez, zapewnianie porządku w 
trakcje ważnych wydarzeń... Długo 
trzeba by wymieniać. To także orga-
nizacja konkursów i szkolenie dzie-
ci i młodzieży, swoich przyszłych 
druhów. Co roku taki konkurs dla 
dzieci i młodzieży się odbywa pod 
hasłem Młodzież Zapobiega Po‑
żarom. Tak też było w roku obec-
nym. 6 lutego w Sali widowiskowej 

liniewskiego GOKSiR-u pojawiła się 
uczniowska brać ze swoimi opieku-
nami, działacze naszej OSP, władze 
Gminy. Konkursowemu jury prze-
wodniczył tradycyjnie ksiądz ka-
pelan Janusz Grzybek, a w jego 
skład wchodzili: Jacek Kmieciak, 
prezes OSP w Gminie, Wiesław 
Szarmach, komendant gminny 
OSP,  honorowi druhowie senio-
rzy Robert Gransicki i Wacław 
Potrykus oraz niezastąpiona Ma‑
ria Grabowska. Po uroczystych 
otwarciach i przypomnieniu regu-
laminu i życzeniach skuteczności 
w wypełnianiu testów, konkurs się 
rozpoczął. Do rywalizacji przystąpi-
ło(po eliminacjach wewnętrznych, 
szkolnych i w ramach Młodzieżo-

wych Drużyn Pożarniczych) w trzech 
grupach wiekowych dwadzieścioro 
zawodników, którzy musieli wyko-
nać zadania postawione przez orga-
nizatorów. Emocji było sporo, każdy 
chciał wypaść jak najlepiej, a opie-
kunowie szkolni miłośników straży 
pożarnej i dyrektorzy szkół prze-
żywali konkurs nie mniej niż sami 
uczestnicy. 

Jury sprawdziło arkusze konkur-
sowe i ogłosiło wyniki:

I grupa wiekowa – szkoły pod‑
stawowe: zwyciężył Dawid Jach 
ze Szkoły Podstawowej w Głodowie, 
druga była Nikolina Wróblewska z 
Wysina, trzeci Kacper Ronkowski 
z Garczyna. Dalsze miejsca za-

jęli: Karolina Zabrocka(Wy-
sin), Weronika Urban(Liniewo), 
Mateusz Skiba(Głodowo), Kornel 
Turzyński(Garczyn) i Dominika 
Urban(Liniewo).

II grupa wiekowa – gimnazja: 
najwięcej punktów zdobył Paweł 
Dalecki z Gimnazjum w Liniewie, 
następny był Julian Wakuliński z 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z 
Wysina, trzecia Wiletta Kreft z Gim-
nazjum w Liniewie. Kolejne miejsca 
zajęli: Klaudia Klajst (MDP Głodo-
wo), Patrycja Butowska, Paulina 
Wensierska i Artur Sukiennik(w-
szyscy z Gimnazjum w Liniewie) 
oraz Janusz Fryca(MDP Głodowo).

III grupa wiekowa – szkoły po-
nadgimnazjalne: najlepsza oka-
zała się Wioleta Wydrowska, 
o punkt mniej zdobyła Dorota 
Potulska(obie z Liniewa).

Konkurs przebiegał sprawnie, w 
atmosferze przyjaznej i życzliwej. 
Nie bez znaczenia był fakt, że jed-
nym z bardzo zainteresowanych 
przebiegiem zawodów był ubrany w 
strażacki mundur wójt Gminy Linie-
wo Mirosław Warczak. On także 
należał do grona fundatorów nagród, 
gdyż żadna z osób przystępujących  
do konkursu nie opuściła go z pu-
stymi rękoma – wszyscy otrzymali 
nagrody i upominki. Gratulujemy i 
oczekujemy już na przyszłoroczne 
zawody młodych strażaków!

Ryszard Łuczkiewicz

młodzież Zapobiega Pożarom

Nagrody wręczał Wójt Mirosław 
Warczak 

Portret zbiorowy po konkursowych zmaganiach



Miłej tradycji stało się zadość. Ko-
biety z Kół Gospodyń Wiejskich Gmi-
ny Liniewo świętowały swój dzień 
w Sali widowiskowej liniewskiego 
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji. Spotkanie prowadziła 
pani Maria Labuda – prezes KGW z 

Wysina, 
s e r -
decznie 
wszyst-
k i c h 
witając, 
w tym 
P r z e -
wodni -
c z ą c ą 
G m i n -
n y c h 
K G W 
p a n i ą 
Elżbietę 
Liczner-
s k ą , 
W ó j -

ta Gminy Liniewo pana Mirosława 
Warczaka i Przewodniczącego Rady 
Gminy Liniewo Wiesława Szarma-
cha, a także pana Piotra Hałusz-
czaka – prezesa Kółek i Organizacji 
Rolniczych i panią Halinę Latoszew-

ską dyrektor Bank Spółdzielczego w 
Skarszewach. Panowie, po złożeniu 
okolicznościowych, serdecznych ży-
czeń, wręczyli każdej Pani tradycyj-
ny(wiosenny) kwiatek. Zaczęły się 
występy artystyczne przygotowane 
przez panie Lucynę Piwowarczyk i 
Agnieszkę Pobłocką. Usłyszeliśmy 
miłe, wpadające w ucho piosenki, 
obejrzeliśmy żywiołowe tańce. Bra-
wo!!! I niespodzianka – wszystkie 
uczestniczki spotkania obdarowano 
fantami, było losowanie, i o dziwo, 
nie było pustych losów, co sprawiło 
nam dużą radość. W miłym nastroju 
przystąpiłyśmy do degustacji przy-
gotowanego poczęstunku(„oczeki-
wały” dwa szwedzkie stoły), wszyst-
ko smaczne, a do tego gorąca kawa. 
Pogaduszkom i żartom nie było koń-
ca. To był naprawdę dobry dzień, 
uroczy wieczór. Do zobaczenia za 
rok, na kolejnym Dniu Kobiet.

Wanda Kwiatkowska

Pięk ny początek m arca
Kalendarzowy 8 marca każdego 

roku przypomina i paniom i panom, 
że to czas składania i przyjmowania 
życzeń, wręczania symbolicznych 
wiosennych kwiatków, drobnych 
prezentów, a przede wszystkim 
czas refleksji nad sprawami kobiet: 
matek, żon, koleżanek z pracy, dy-
rektorek i kierowniczek, ministrów, 

społeczniczek, sportsmenek, arty-
stek. Nie zawsze są to sprawy łatwe, 
ale zawsze pozostaje szacunek dla 
płci, która nie bez przyczyny nazy-
wana jest „piękną”. Niektórzy koja-
rzą ten dzień z przeszłością, która 
już nie wróci, więc nie należy się nią 
specjalnie przejmować, a czar i uro-
da kobiet jest wieczna, nieprzemija-

jąca, a role jakie pani pełnią w życiu 
rodzinnym, publicznym, społecz-
nym, biologicznym są nie do prze-
cenienia. Ten dzień został w naszej 
Gminie upamiętniony spotkaniem, z 
którego przytaczamy relację jednej 
z uczestniczek, pani Wandy Kwiat-
kowskiej z Wysina.

śWiĘto koBiet

Spotkanie prowadziła pani Maria Labuda

Panowie wręczają okolicznościowe kwiaty



Wszystkie dziedziny życia roz-
wijają się, obrastają w nowe fakty, 
opracowania, przepisy. Nie inaczej 
jest z rolnictwem. Wiele dzieje się 
w Polsce, w Europie i na Świecie w 
tej dziedzinie – powstają opraco-
wania naukowe, prowadzi się cie-
kawe eksperymenty, dokonuje się 
zaskakujących odkryć. A poza tym 
i w tę dziedzinę wkraczają różne in-
stytucje, biura, przepisy, a za nimi 
inspektorzy, kontrolerzy, biurokraci, 
którzy sprawdzają, czy wszystko w 
gospodarstwie odbywa się, jak na-
leży, czy wszystkie dokumenty mają 
urzędową moc. Można się w tym 
gąszczu zagubić i zupełnie przypad-
kiem czegoś nie dopatrzyć i stracić 
możliwość pozyskanie środków fi-
nansowych, albo(co gorsza) zostać 
posądzonym o złą wolę, bądź chęć 
przekroczenia przepisów. By na-
szych rolników od tego uchronić, 
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego, reprezentowany w Gminie 
Liniewo przez panią Gabrielę Bo‑
rowicką, przygotował szereg spo-
tkań-szkoleń dla rolników. Niektóre 
już się odbyły, inne zostaną prze-
prowadzone w najbliższym czasie. 
Czego dotyczyły te szkolenia? Otóż 
7 lutego 68 osób uczestniczyło w 
szkoleniu „Dobrostan trzody chlew-

nej – wymogi w ramach wzajem-
nej zgodności”(prowadziła Maria 
Gwizdała) oraz „Wymogi z obszaru 
A,B,C”(Magdalena Wiczk). 26 lu-
tego 47 rolników wysłuchało infor-
macji na temat „Funkcjonowanie 
gospodarstw rolnych po 2012 roku, 
w tym, praktyczne aspekty realiza-
cji programu rolnośrodowiskowego 
oraz system emerytalno – rentowy 
umożliwiający przekazanie gospo-
darstw następcom. Zmiany ustawy 
o emeryturach i rentach w KRUS”. 

Te zagadnienia omawiały Katarzyna 
Radtke i Urszula Jarząbek. Tylko 20 
osób uczestniczyło w szkoleniu na 
temat „Wymogi wzajemnej zgodno-
ści”, którego pierwsza część odbyła 
się 11 marca w sali GOKSiR w Linie-
wie (prowadził pan Jacek Kmieciak), 
a część druga 14 marca w gospo-
darstwie pana Jerzego Bałachow-
skiego w Wysinie. Uczestnicy otrzy-
mali interesujące materiały i pełne 
utrzymanie na czas szkolenia.

rł

R o l n i c y  s i ę  s z k o l ą

Wykład przykuwa uwagę zebranych

Kolejni uczestnicy szkolenia
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noworoczna,  
robocza nar ada sołt ysów.

W dniu 12 lutego br. Wójt Gmi-
ny  Liniewo Mirosław Warczak za-
prosił na robocze spotkanie sołty-
sów z gminy Liniewo, które odbyło 
się w świetlicy OSP w Wysinie. Na 
spotkaniu był obecny Przewodniczą-
cy Rady Gminy Wiesław Szarmach, 
radny Jerzy Bałachowski oraz kie-
rownicy referatów z Urzędu Gmi-
ny w Liniewie. W trakcie spotkania 
omówiono podział funduszu sołec-
kiego na 2013 rok, ustalono termin 
zebrań wiejskich, Wójt Gminy zapo-
znał sołtysów z ogólnym założenia-

mi wprowadzenia od 1 lipca nowych 
zasad gospodarki śmieciowej oraz 
omówiono główne zadania inwesty-
cyjne. Ustalono, że zebrania sołec-
ki w bieżącym roku odbędą się w 
maju, szczegółowy terminarz zo-
stanie ustalony z sołtysami. Szcze-
gólną uwagę zwrócono na nowe za-
sady gospodarowania odpadami od 
1 lipca br. Zapoznano sołtysów ja-
kie ustalenia obowiązują na obecna 
chwilę, jak ma wyglądać system od-
bioru i segregacji odpadów. Popro-
szono sołtysów o rozniesienie z de-

cyzjami podatkowymi informacji na 
temat gospodarowania odpadami w 
ramach kampanii informacyjnej. Na 
spotkaniu byli obecni wszyscy sołty-
si z 16 sołectw. Na zakończenie spo-
tkania Wójt podziękował sołtysom 
za dotychczasowe zaangażowanie, 
podkreślając znaczenie funkcji soł-
tysa w społeczności lokalnej i życzył 
dalszej współpracy z władzami gmi-
ny na rzecz rozwoju gminy i dobra 
mieszkańców.

Informacja własna

Do rodziców  
pięciol atkówi sześciol atków

Informujemy, że zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, rodzice 
dzieci pięcioletnich zobowiązani są 
zgłosić swe dziecko do najbliższego 

przedszkola lub szkoły prowadzącej 
oddziały przedszkolne. Jednocześnie 
przypominamy, że od przyszłego 
roku szkolnego (2013/2014) obo-

wiązek szkolny obejmie dzieci sze-
ścioletnie, ale już w nadchodzącym 
roku szkolnym mogą sześciolatki 
uczyć się w klasie pierwszej.

17 marca w świetlicy prowadzonej 
przez Stowarzyszenia wraz z Parafią od-
było się Zebranie Walne sprawozdaw-
czo-wyborcze. Na spotkanie przybyło 28 
członków, co stanowiło konieczne kwo-
rum do podejmowania decyzji wiążących. 
Spotkanie prowadził ksiądz Andrzej Żur. 
Po przywitaniu prezeska Stowarzyszenia 
przedstawiła sprawozdanie merytorycz-

ne z działal-
ności za lata 
2 0 0 9 - 2 0 1 2 , 
które zostało 
zaakceptowa-
ne przez Ko-
misję Rewizyj-
ną i Zebranie 
Walne wraz z 
s p r a w o z d a -
niem finanso-
wym. Stowa-
rzyszenie przez 
cztery lata 
z r ea l i z owa ł o 
działania, pro-
jekty za kwotę 
ponad 340 000 

złotych, co dla tak małej społeczności 
jest sporym wyzwaniem i pozostawia 
trwałe efekty. Jednym z takich przykła-
dowych działań jest prowadzenie świetli-
cy czynnej 6 razy w tygodniu z różno-
rodnymi zajęciami, czy też stypendia dla 
studentów I roku studiów, było ich już 14 
z całej gminy, co daje kwotę 70 000 zło-

tych. Po powołaniu Komisji Skrutacyjnej 
przystąpiono do wyborów nowego składu 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Z zarządu 
odszedł Tomasz Holc, który był z nami od 
10 lat, za co serdecznie dziękujemy.

 Skład Zarzadu to: Elżbieta Liczner-
ska – prezeska, Ksiądz Andrzej Żur – wi-
ceprezes, Maria Biesik – sekretarz, Ma-
ciej Licznerski – skarbnik, Barbara Holc 
– członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna: Krystyna Gu-
zińska – przewodnicząca, Grazyna Wa-
kulińska, Irena Aszyk.

Najbliższe plany stowarzyszenia to: 
13 kwietnia spotkanie podsumowujące 
10 lat działalności, które rozpocznie się 
Mszą Świętą oraz wyjazd integracyjny 
dla członków, sympatyków i mieszkań-
ców do Częstochowy, Wieliczki, Kalwarii 
Zebrzydowskiej, Wadowic w dniach 17-
19 kwietnia, jest jeszcze kilka miejsc 
wolnych, więc zapraszamy chętnych. 
Bliższe informacje w świetlicy lub pod 
telefonem 695670998.

Elżbieta Licznerska

now y Zar ząd Stowar zyszenia



Ferie, ferie... – a śniegu, jak na 
lekarstwo. Ale Wysin jest przygoto-
wany na taką ewentualność. Nie  ma 
igraszek na śniegu, naturalne lodo-
wisko przestało istnieć – ale czeka-
ją świetlice i biblioteka. I tak: Irena 
Bałachowska (prowadząca miejsco-
wą Filię Biblioteki Gminnej) zorga-
nizowała czytanie bajek, na które 
zaprasza najmłodszych, a starsze 
dzieci znajdą tu zajęcia plastyczne 

oraz gry i zabawy. W świetlicy in-
tegracyjnej przy kościele, w której 
od kilku miesięcy „gospodarzy” wo-
lontariusz Paweł Kopiczko, odbywa-
ją się spotkania zainteresowanych 
modelarstwem i plastyką. Najwięk-
szą imprezę, z wielką ilością atrak-
cji (no i nagród!) zorganizował Wie-
sław Szarmach, Komendant Gminny 
Ochotniczej Straży Pożarnej, przy 
współudziale Koła Gospodyń Wiej-
skich z Marią Labudą na czele. Od 
11 do 14 lutego w Sali OSP odby-
wały się: turniej tenisa stołowego w 
trzech kategoriach, rozgrywki sza-
chowe i inne. Są zawody – są nagro-
dy! Za pierwsze miejsce w turnieju 
dziewcząt w tenisie stołowym Misia 
strażackiego odebrała Zosia Kolań-
ska, paletki do ping-ponga  przypa-
dły w udziale Nikoli Godlewskiej (II) 
i Paulinie Jażdżewskiej (III), a zdo-
bywczynie IV i V miejsca – Daria Ta-
tol i Roksana Tatol otrzymały nagro-
dy pocieszenia. Wśród chłopców ze 
szkół podstawowych I miejsce zajął 

Michał Kolański (statuetka), II – Gra-
cjan Kroll, III – Oskar Wojciechow-
ski (puchary), IV – Dominik Wojcie-
chowski (nagroda pocieszenia), a 
wśród chłopców starszych zwyciężył 
Mariusz Wendt i otrzymał statuet-
kę, puchary odebrali Patryk Wojcie-
chowski (II) i Krystan Korbek (III), 
a pocieszał się nagrodą IV Błażej 
Korbek. Nagrody ufundowali: wójt 
Gminy Liniewo Mirosław Warczak, 
który uczestniczył we wszystkich 
rozgrywkach, Wiesław Szarmach – 
pomysłodawca i główny organizator 
imprezy, Sołectwo Wysin oraz skle-
py Grażyny Balcerzak i Sebastia-
na Posańskiego, które dostarczyły 
słodycze. W trakcie posłuchaliśmy 
gry na gitarze gościnnie bawiącej w 
Wysinie Darii Tatol z Gdańska Było 
bardzo ciekawie i miło. Niech dzieci 
nie tracą nadziei – przyjdzie praw-
dziwa zima, ze śniegiem, taka, jaką 
pamiętają nasze babcie!

Wanda Kwiatkowska

echo Wysina

W poprzednim numerze „Liniewa. 
Aktualności Gminnych” (luty 2013), 
na stronie 15 zamieściłem króciutki 
tekst pana Zbigniewa Rekowskie‑
go pt. „Spotkanie z Mikołajem” re-
lacjonujący przebieg imprezy miko-
łajowej w Orlu. Tekst mały, a gafa 
ogromna. Chochlik komputerowy 
poprzestawiał  linijki w tym mate-

riale i Czytelnik dowiedział się, że 
to panie z Koła Gospodyń Wiej‑
skich zabawiały się przy muzyce. 
Nic podobnego! To panie z KGW 
przygotowały poczęstunek, często-
wały domowym ciastem, a przy mu-
zyce zabawiały się dzieci, dla któ-
rych ta impreza była przygotowana. 
Przepraszam pana Zbigniewa Re‑

kowskiego i panie z KGW za ten 
językowy lapsus i życzę panu Re‑
kowskiemu i wszystkim paniom 
(szczególnie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Orlu) dużo dobrego humoru, 
radości i wspaniałej wiosny, potem 
lata i długiego, długiego życia bez 
językowych wpadek.

Ryszard Łuczkiewicz  

Sprostowanie

Przypominamy o obowiązku wypowie-
dzenia dotychczasowej umowy na wywóz 
śmieci. Umowy należy rozwiązać tak, by 
wygasły najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2013r. i nie płacić za wywóz odpadów jed-
nocześnie firmie wywozowej i gminie.

Prz yPominamy!

Wanda Kwiatkowska



W dalszym ciągu pragnę sko-
rzystać z rubryki, uważam pięk-
nie nazwanej „Moim zdaniem”. 
Nie wiem komu zależy na 
wprowadzaniu w błąd społe-
czeństwa, podając niepraw-
dziwe informacje. Konkretnie 
chodzi mi o gaz wydobywany 
z łupków. W zorganizowanym 
wyjeździe do miejsc wydoby-
wania i poszukiwania, gazu i 
ropy, również uczestniczyłem 
z innymi mieszkańcami na-
szej gminy. A było nas spo-
ro bo dwa pełne autokary. Na 
miejscu mogliśmy dowiedzieć 
się wszystkiego dokładnie ze 
szczegółami. Oprowadzali nas 
i na nasze pytania odpowiadali 
fachowcy w tej dziedzinie. Do 
rozbijania skał używa się rze-
czywiście wody w ilościach, ale 
nie jak głosiła plotka o jakichś 
hektolitrach, że zabraknie wody 
pitnej, tylko do jednego rozbi-
jania stosuje się mniej więcej 
tyle, ile nasza cała gmina zu-
żywa jednego dnia, takich roz-
bić dokonuje się na początku 
trzy, potem raz na pół roku do 
wyczerpania złoża. Wodę raz 
użytą w 80% wydobywa się do 
ponownego rozbijania lub pod-
daje ją się oczyszczeniu i po-
wraca do środowiska, a wody 
gruntowe są pod stałą kontrolą 
odpowiednich służb. W miej-
scu gdzie wydobywa się gaz 
nie słychać żadnego hałasu, 
nie czuć nieprzyjemnego zapa-
chu, nie ma czegoś uciążliwego 
dla mieszkańców. Dla popar-
cia moich słów jest fakt, że za 
płotem kopalni ludzie budują 
domki  i tam wypoczywają. Tu-
taj pragnę uspokoić rolników, 
że zostanie im odebrana zie-
mia, ale odbywa się to na za-
sadzie dzierżawienia, a można 
nieźle zarobić, po zakończeniu 
wydobycia grunty powracają 
do właściciela, po rekultywa-
cji można ponownie uprawiać 

rolę. Teren kopalni nie zajmu-
je więcej niż,  na moje oko, 
około jednego hektara. Nie 
dajmy się ponosić emocjom,  
ufajmy rzeczywistym faktom. 
Bo będzie tak jak z elektrow-
niami jądrowymi, wszystkie 
państwa ościenne produkują 
prąd w taki sposób i chcą nam 
go sprzedawać, a w przypad-
ku awarii nic nas nie uchroni, 
obecne technologie znacznie 
odbiegają od tych z Czarnoby-
la i nie obawiajmy się. To, że w 
Niemczech chcą zamykać jakąś 
starą elektrownię, to dla nich 
nie ma znaczenia, ponieważ 
posiadają już 70 % energii od-
nawialnej, a my zaledwie około 
7%. Uwijajmy się z produkcją 
czystej energii, bo zapłacimy 
kary, ale nie ekolodzy ani rzą-
dzący, tylko my i to w niedale-
kim czasie za prąd zapłacimy 
o 30% więcej, to jest poważny 
problem do rozwiązania, a nie 
jakieś mało ważne tematy jak 
małżeństwa gejów czy trans-
port Tupolewa. Wracając do 
tematu energii, mam na myśli 
elektrownie wiatrowe, na ich 
temat również krążą ciekawe 
opowiastki, np. szkodliwe fale, 
które zabijają, tu ciekawost-
ka, ich ilość nie jest większa 
od emisji telefonu komórkowe-
go, który z nas większość po-
siada. Że ptaki masowo będą 
ginąć, jeżeli jeden nieostrożny 
lub chory ptak  zostałby po-
trącony przez (jak dla ptactwa 
latającego) wolno kręcące się 
śmigło, w naturze także jest 
skazany na straty. Osobiście 
sprawdzałem czy pod wiatra-
kami leży jakiś martwy ptak, 
takiego nie spotkałem. Jeżeli 
chodzi o hałas wydobywający 
się z obracających śmigieł, rze-
czywiście jest, ale po odejściu 
od wiatraka na około 100 me-
trów, takiego nie było słychać. 
W gminie przez nas odwiedza-

nej na obrzeżach wioski stoi 
około 30 kręcących się wiatra-
ków niedaleko siedlisk ludz-
kich. Tam z tego powodu nikt 
niepotrzebnie nie narzeka, ani 
nie cierpi, tylko sobie szczę-
śliwie żyją i chwalą miejscowe 
władze. Podążajmy ich śladem 
nie utwierdzajmy się w niepo-
trzebnych mitach.  Taka mała 
ciekawostka dla opornych, w 
czasach kiedy budowano ko-
lej, również głoszono plotkę, 
jak w tamtym czasie uważano 
bardzo ważną, mianowicie, że 
kury przestaną całkowicie zno-
sić jajka, a kolej była u nas i 
już jej nie ma, a kury znosi-
ły i znoszą nadal swoje jaja. 
Oglądałem program w telewi-
zji na temat gazu łupkowego, 
na pierwszych ujęciach poka-
zano tablicę miejscowości, w 
której była nasza delegacja, 
kilka słów, że tutaj wydobywa 
się gaz z łupków. Następnie 
pokazują starszą panią, któ-
ra wypowiada słowa „ jak my 
będziemy bez wody żyć” i nic 
więcej, kilka ujęć wież wiert-
niczych, do tego komentarz , 
ludzie obawiają się wydoby-
wania gazu. Na tym zakoń-
czono emisję, nie zasięgając 
informacji u fachowców. O co 
w tym wszystkim chodzi, komu 
zależy  na wprowadzaniu ludzi 
w niepotrzebną dezinformację. 
Nie dajmy się zwariować. Ro-
zumiem obawy ludzi, ale jeżeli 
będzie to robione z obowiązu-
jącymi normami, i nikt nam nie 
będzie chciał postawić urzą-
dzeń na podwórku czy za pło-
tem, nikomu nic złego się nie 
stanie. Proponuję Panu Wójto-
wi naszej gminy, aby powołał 
społeczny ruch z ludzi napraw-
dę życzących naszej gminie jak   
najlepiej, do pomocy w rozwo-
ju naszego miejsca życia. 

Andrzej Łankowski

mÓWmY SoBie PR AWDĘ

Głosy Cz y telników



Tradycyjnie w okresie ferii 
zimowych GOKSiR, Bibliote-
ka oraz Centrum Kształcenia 
w Liniewie zorganizowali cykl 
zajęć rekreacyjnych - zaba-
wowych dla dzieci i młodzie-
ży z naszej gminy. W okre-
sie od 11 do 23 lutego 2013r. 
przygotowaliśmy urozmaico-
ny program zajęć, by młodzi 
liniewianie w sposób aktywny 
spędzili wolny czas od nauki. 
Idea przyświecająca organi-
zatorom ferii zimowych, to 
jak największy udział dzieci 
i młodzieży z gminy Liniewo. 
Już w poniedziałek pierwsze-
go dnia ferii, 24 dzieci próbo-
wało swoich sił w konkursie 
plastycznym „Świat z plaste-
liny”. Dla ułatwienia panie 
prowadzące spotkanie przy-
gotowały gotowe pejzaże zi-
mowe, które należało wykleić 
plasteliną. Ci, którzy chcieli 
uzyskać większą liczbę punk-
tów, sami szkicowali obraz-
ki. Wtorek był dniem tańca i 
muzyki. Znany choreograf z 
Malborka Pan Jacek Suchiń-
ski spotkał się z tancerkami 
z gminy Liniewo Dziewczęta 
w wieku od 5 do 16 lat mo-
gły uczyć się pod okiem pro-

fesjonalisty różnych kroków 
tanecznych. Pan choreograf  
na warsztatach dawał cenne 
wskazówki dobrego tańca. 
W środę 13 lutego, maluchy 
miały możliwość obejrzenia 
na wielkim ekranie gminne-
go rzutnika, projekcję filmu 
„Madagaskar 3”. Był popcorn, 
był soczek, było miło i zabaw-
nie. Z kolei w czwartek w sali 
widowiskowej GOKSiR, pod 
nadzorem animatorów gier i 
zabaw, odbywały się zajęcia 

rekreacyjne, podczas których 
przeprowadzano konkursy  
sprawnościowe oraz turnie-
je drużynowe. Pan Krzysztof 
Gdaniec wraz  z małżonką po-
nad dwie godziny w czwartek, 
w godzinach południowych, 
zabawiali nasze dzieciaki. 
Piątek był chyba najbardziej 
wyczekiwanym dniem pierw-
szego tygodnia ferii, ponie-
waż tego właśnie dnia wy-
jeżdżaliśy do kina „Remus” w 
Kościerzynie. Zorganizowa-

Ferie w Gminie liniewo



na grupa dzieci wraz z opie-
kunami, miała okazję obej-
rzeć piękny animowany filmy 
w wersji 3D pt. „Zambez-
ia”. Niesamowite złudzenia 
optyczne były tak sugestyw-
ne, że długo pozostaną w 
pamięci tych najmłodszych. 
Przełom między 18 a 22 lu-
tym, czyli drugi tydzień ferii, 
był również tygodniem atrak-
cji i dobrej zabawy. 18 lutego 
mogliśmy być świadkami jak 
ogromną popularność zysku-
je malowanie twarzy u naj-
młodszych. Dzieci  uwielbiają 

zmieniać się w ulubione zwie-
rzęta lub w odważnych boha-
terów kreskówek, dlatego też 
frekwencja tego dnia była w 
100% zadawalająca. We wto-
rek w sali gimnastycznej Ze-
społu Oświatowego w Linie-
wie, odbył się Turniej Tenisa 
Stołowego o puchar GOKSiR 
w kategorii  szkół podstawo-
wych i szkół gimnazjalnych 
chłopców oraz w kategorii 
dziewcząt.  Zmagania trwały 
prawie przez całe popołudnie. 
Wreszcie, po 5 godzinach od-
bijania piłki, udało się wyło-
nić najlepszych zawodników. 
Zdobywcy czołowych miejsc 
otrzymali pamiątkowe pucha-
ry oraz dyplomy. Tego samego 
dnia odbyły się jeszcze inne, 
ale równie kreatywne spotka-
nia z maluszkami.  Dzieci z 
kolorowego papieru projek-
towały ramki na zdjęcia, ko-
lorowe kwiaty róży, a tak-
że brały udział w konkursie 
komputerowym „Magia ferii”. 
Środa była dniem spędzania 

czasu na świeżym powietrzu. 
Pomimo mroźnej pogody 38 
osób wybrało się na lodowi-
sko do Kościerzyny, aby spró-
bować swoich sił w jeździe na 
łyżwach. 21 lutego, po raz 
drugi w historii GOKSiR-u, 
zorganizowany został casting 
„SHOW DANCE – Pokaż co 
potrafisz”, na najlepszą tan-
cerkę 2012. W piątek spora 

grupa dzieci wraz z opieku-
nami „wkroczyła”  w świat 
Kubusia Puchatka.  Tego dnia 
rozwiązywaliśmy zgadywan-
ki, rebusy, tworzyliśmy wielki 
rysunek puchatkowej chatki.  
Poza integracją uczestników, 
wszystkie zajęcia okazały się 
znakomitym sposobem na 
poszerzanie horyzontów, roz-
wój dziecka oraz budowanie 
wzajemnej więzi. Porównując 
liczbę uczestników z latami 
poprzednimi można wycią-
gnąć wniosek, że mimo wzra-
stającej konkurencji, jest 

spore zainteresowanie ak-
tywnym wypoczynkiem, oraz 
że nasza  oferta jest nader 
atrakcyjna.

Opracowały

Agnieszka Pobłocka,

Agnieszka Kosiecka

oraz Lucyna Piwowarczyk



W niedzielę 17 lutego  2013 r. 
został rozegrany Turniej Tenisa 
Stołowego  w dwóch kategoriach: 
powyżej 16 –lat oraz  powyżej 
40 –lat . Miejscem rozgrywek 
była sala gimnastyczna w Ze-
spole Oświatowym w  Liniewie. 
Zawody zostały zorganizowane 
przez Gminny Ośrodek Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Liniewie. 
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 
14.00. Sędzią głównym był 
oczywiście niezastąpiony od wie-
lu lat Pan Jarosław Gierszewski. 
Uczestnicy turnieju mieli do dys-
pozycji 4 stoły. W każdej z grup 
zawodników do końca toczyły się 
zacięte rozgrywki o zwycięstwo 

w turnieju, 
a emocje 
u d z i e l a ł y 
się nawet 
d o ś w i a d -
c z o n y m 
g r a c z o m . 
T u r n i e j 
przebiegał 
w zdrowej, 
s p o r t owe j 
atmosferze 
na wyso-
kim pozio-
mie tech-
n i c z n y m , 
do którego 
niewątpliwie 
przyczyniło 
się bardzo 
dobre przy-
gotowan ie 
u c z e s t n i -
ków.  
Podczas za-
w o d ó w 
można było 
zaobserwo-
wać duże 
zaangażo -

wanie graczy (co bardzo cie-
szyło organizatorów) oraz pre-
zentowaną przez nich postawę 
fair-play. Najlepsi zawodnicy 
indywidualni, od miejsca I – VI 
w każdej grupie, otrzymali z rąk  
Lucyny Piwowarczyk – Dyrektor-
ki GOKSiR  puchary i dyplomy. 
Organizacja turnieju była moż-
liwa dzięki życzliwości Dyrekcji 
Zespołu Oświatowego , która 
udostępniła salę gimnastyczną, 
gdzie odbył się turniej. Ser-
decznie dziękujemy za okazaną 
pomoc. Dziękujemy wszystkim 
zawodnikom za uczestnictwo w 
turnieju. Tym samym zaprasza-
my do brania udziału w kolej-
nych imprezach organizowanych 
przez GOKSiR  i wyrażamy na-
dzieję na jeszcze większe zain-
teresowanie tego rodzaju wyda-
rzeniami.
Zwycięzcy turnieju

kategoria powyżej 16 lat

I miejsce Waldemar Majkowski
II miejsce Szymon Radomski
III miejsce Sergiusz Grota 
IV miejsce Kamil Freda
V miejsce Mateusz Michnowski
kategoria powyżej 40 lat

I miejsce Zbigniew Michnowski
II miejsce Piotr Zieliński 
III miejsce Jerzy Głowacki
IV miejsce Sławomir Wierzba
V miejsce Jarosław Zieliński

tur niej  tenisa Stołow ego  
o  P u c h a r  G o k S i R 
dl a młodzież y i dorosłych

 

Biblioteka Publiczna w 
Liniewie serdecznie zaprasza 

dzieci i młodzież z Gminy 
Liniewo na Wielkanocne 

Dekorowanie Jajek. 

 

Zajęcia odbędą się 27 marca 
(środa) 2013r. o godz. 14.00 

Uwaga: Dzieci poniżej 7 roku 
przynoszą ze sobą ugotowane 

jajko. 

 

Serdecznie zapraszamy!!!! 
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Żegna my bez żalu

Wita my z r adością


